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Abstract: Some economists believe that
unequal distribution of income is due to
inequitable distribution of wealth and property.
There are three opinions among economists
about the priority of economic growth over
income distribution or priority of income
distribution over economic growth for which
they have many rigorous reasons. According to
the first opinion, growth is prior to income
distribution. According to the second one,
income distribution is prior to growth and
according to the third one, they have no
priority over each other which is close to the
Islamic Economy Theory. The purpose of the
current paper is to compare different economic
views about the priority of economic growth
and income distribution. The research method
is descriptive. Library research was used to
collect data. The paper tries to find the answer
to this question that "To make sure justice is
served which one is the top priority: equitable
income distribution or economic growth?" The
results showed that economic growth and
income distribution do not have priority over
each other but equitable income distribution
along with economic growth can lead to
sustainable growth and increase the motive to
participate in production.
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 برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را:چکيده
 در مورد اولويت رشد.توزيع ناعادالنه ثروت و دارايي مي دانند
اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر رشد
 از هر ديدگاه تعداد زيادي از.اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد
 در ديدگاه اول رشد بر.اقتصاددانان با استدالل دفاع ميكنند
 در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد.توزيع درآمد اولويت دارد
اولويت دارد و در ديدگاه سوم هیچ كدام بر ديگري اولويت
. نظريه اقتصاد اسالمي با ديدگاه سوم مطابقت دارد.ندارند
هدف مقاله حاضر مقايسه ديدگاه هاي مختلف اقتصادي در
 روش تحقیق.مورد تقدم رشد اقتصادي و توزيع درآمد است
 اطالعات تحقیق به صورت كتابخانه اي جمع.توصیفي است
 مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سئوال بوده.آوري شده است
است كه براي اجراي عدالت توزيع عادالنه درآمد در اولويت
است يا رشد اقتصادي؟ نتیجه تحقیق نشان ميدهد كه رشد
اقتصادي و توزيع درآمد اولويتي نسبت به يکديگر ندارند بلکه
توزيع عادالنه درآمد همراه با رشد اقتصادي ميتواند پايداري
رشد را تداوم بخشیده و انگیزه مشاركت در تولید را افزايش
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مقايسه نظريههاي مختلف در رابطه با تقدم رشد
اقتصادي و توزيع درآمد
 .1مقدمه
در هر كشوري براي عوامل تولید درآمد ايجااد مايشاود.
مجموع درآمدهاي كلیه عوامل تولید درآماد ملاي خواناده
ميشود براي اندازهگیري درآماد ملاي دناد روش وجاود
دارد كه در كتابهااي اقتصااد كاالن در ماورد آن بحا
ميشود اين روشها عبارتند از:
 .1روش ارزش افزوده
 .2روش مجموع درآمدها
 .9روش مجموع هزينهها

برخي از اقتصاددانان به توزيع از دياد تولیاد ماينگرناد،
ديويد ريکاردو از ساير اقتصاددانان در مورد توزيع درآماد
بیشتر بح

كرده وي معتقد است كه درآماد فئاودالهاا و

55

اجتماعي و سیاسي فعالیتهاي اقتصاادي منجار مايشاود
رهايامي1938 ،؛ .)212
تا دو دهه قبل اغلب كشورهاي در حاال گاذر باه دنباال
رشد بیشتر اقتصادي بودند تجربه اخیر اين كشورها نشاان
ميدهد كه علاي رغام نارب بااالي رشاد اقتصاادي نارب
بیکاري و كم كاري افازايش يافتاه و شاکاف باین درآماد
ثروتمندان و فقرا هر روز بیشتر ميشود .رشد اقتصادي كه
بايد به هدف اصلي تمام نظريههاي توسعه كه نابودي فقار
است منتهي شود ،موجب فقر بیشاتر ماردم كشاورهاي در
حال گذر شده است.
نابرابري درآمدي تنهاا بخشاي از ناابرابريهااي وسایع -
اجتماعي در كشورهاي در حال گذر است .ناابرابريهااي
درآمدي خود موجب ناابرابريهااي آموزشاي ،بهداشاتي،
منزلت اجتماعي ،قدرت ،اعتباار ،رضاايت شاللي ،نارب -
مشاركت ،آزادي انتخاب ،شرايط كار ،اعتمااد باه نفا

و

زمینداران در طول زماان افازايش و درآماد سارمايهداران

ساير نابرابريها ميشود.

كاهش مييابد و درآماد كاارگران ثابات اسات رلشاکري،

اكثر اقتصاددانان شاکوفايي اقتصاادي را مرهاون دخالات

.)38 ،1933

دولتهاي در فعالیتهااي اقتصاادي مايدانناد .در حاال

موضاوع ارزشاي اسات و در اقتصااد

حاضر يکي از مهمترين معیارهاي توسعه اقتصادي توزياع

اثباتي خیلي به آن پرداخته نمي شود در اقتصاد خرد بایش

مناسب و متعادل درآمد است .توزيع مناسب درآمد بادون

از  38درصد بح هاا باه تخصایه بهیناه مناابع مرباو

دخالت دولت صورت نميگیرد زيرا بخش خصوصاي در

ميشود .آن بخشي از بح ها هم كه به توزيع ميپردازد با

كشورهاي در حال گذر ناكارآمد بوده و تخصیهمناابع را

اين نگاه كه با حداقل سازي هزينه و حداكثر ساازي ساود

به سمت اهداف سودآور كوتااهمادت هادايت مايكناد و

تا حد امکان بايد به فکر تولید باشیم ،تولید درآماد ايجااد

توزيع درآمد را به شدت نابرابر مينمايد .اقتصااد عادالناه

خواهد كرد ،اين درآمد مصرف خواهد شد مصرف هر فرد

مبتني بر فعالیت بخش خصوصي در تولید و نظارت بخش

و هرگروه درآمد افراد و گروههاي ديگر را افزايش ميدهد

عمومي بر توزيع است.

و به اين ترتیب درآمد طبقات پاايین جامعاه هام افازايش

كشورهاي توسعه يافته صنعتي نسابت باه كشاورهاي در

مييابد.

حال گذر توزيع درآمد مناسبتري دارند .علات ايان امار

توزيع نابرابر درآمد از نظار عادالت اجتمااعي ناامطلوب

وجاود مالیاااتهاااي مساتقیم تصاااعدي و سیسااتم تا مین

توزيع درآمد يا

است .از نظر رشد اقتصادي نیز افزايش ناابرابري موجاب
نارضايتي و خشم طبقات پايین اجتمااعي كاه باار اصالي
تولیاد را باار دوش ماايكشااند ،مايشااود و در نهاياات بااه
آشوبهاي اجتماعي و جنگ داخلي و نابود شدن پايههاي

اجتماعي كارآمد شامل بیمه بیکاري ،بیمه غرامت ،حاداقل
دستمزد و بیمه درماني است .با وجود بیماه عمار در ايان
كشورها امنیت شللي نسبتاً باال است.
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برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآماد را توزياع

ميشود .تحلیل ديدگاههاي مختلف در مورد رابطاه رشاد

ناعادالنه ثروت و دارايي مي دانند بنابراين پیشنهاد ميكنند

اقتصادي و توزيع درآمد در بخش پنجم ميآيد .در بخاش

براي از بین بردن نابرابريهاي درآمدي بايد توزيع عادالنه

ششم نظريه اقتصاد اسالمي در مورد تقابل رشد اقتصاادي

ثروت و دارايي انجام گیرد تا به دنبال آن توزياع درآماد -

و توزيع درآمد تحلیل مايشاود .عوامال ماثثر بار توزياع

عادالنه شود رلشکري.)242 ،1932 ،

نابرابر درآمد در بخش هفتم بررساي مايشاود .در بخاش

در كشورهاي در حاال گاذر گروهاي اقلیات بار جامعاه

هشتم نقش دولت در توزيع عادالنه درآمد و در بخش نهم

تسلط دارند و منابع ثروت ،قدرت و فرصتهاي مناسب -

نتیجه بح

و در بخش دهم پیشنهادات ارا ه ميشود.

اجتماعي و اقتصادي را در دسات دارناد ،در ايان جواماع
اكثريت مردم زير خط فقر زندگي مايكنناد و از امکاناات

 .2ادبيات موضوع

اولیه زندگي محرومند.

راولز در نظريه عدالت برداشتي از عدالت مطارح كارده و

مشخصه جهان امروز ناابرابري درآمادي بسایار گساترده

آن را " عدالت به مثابه انصاف" ميخواند رراولاز:1939 ،

میااان كشااورها در سااط بااینالملاال و میااان گااروههاااي

 .)11مطابق عادالت باه مثاباه انصااف ،فقاط آن دساته از

اجتماعي در داخل كشورها است.

نابرابريها در ثروت و درآمد را مجاز ميشمارد كه به نفع

بر اساا

گازارش توساعه جهااني ،1332بانا

جهااني

محروم ترين افراد باشد.

متوسط درآمد سرانه ساالنه در سال  1338از سط حادود

نابرابريهاي اقتصادي همیشه مذموم نیست .آنچاه ارزش

 28888دالر آمريکا در كشورهاي پر درآمد عضو ساازمان

ذاتي دارد عدالت است ناه براباري ،زيارا عادالت براباري

همکاري و توسعه اقتصاادي ر )OECDتاا ساط بسایار

نیست و عدالت توزيعي تنها يکاي از جنباههااي عادالت

پايین حدود  188دالر در كشورهاييكاه در انتهااي گاروه

است رسن؛ .) :1932

كشورهاي كم درآمد قرار دارند ،مانند موزابی  ،تانزانیاا و

راولز ميگويد نابرابريهاي اجتمااعي و اقتصاادي باه دو

اتیااوپي در جنااوب صااحراي آفريقااا دامنااه داشااته اساات

شر قابل قبول است نخسات ايانكاه ناابرابريهاا باياد

رهايامي.)27 :1938 ،

مخته به مناسابت و مقاامهاايي باشادكه تحات شارايط

اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است:

برابري منصفانه فرصاتهاا بااب آنهاا باه روي همگاان

الف) سط متوسط درآمد ملي

گشوده است و دوم اينكه نابرابريها بايد بیشترين منفعت

ب) درجه نابرابري در توزيع درآمد رتودارو،1977 ،

را براي محرومترين اعضااي جامعاه داشاته باشاد رسان،

.)21

 :1932ي).

در كشورهاي در حاال گاذر ساط متوساط درآماد ملاي

سنر )1379نظريه اقتصاد رفاه بااالخه نظرياه انتخااب

نسبت به كشورهاي صنعتي پايینتر و درجاه ناابرابري در

اجتماعي را براي مطالعاه ناابرابري اقتصاادي باه خادمت

توزيع درآمد بااالتر اسات .بناابراين وساعت فقار درايان

ميگیارد و يا

بیاان سیساتمي از دااردوب مفهاومي و

كشورها بیشتر از كشورهاي صنعتي است.

مسا ل عملي اندازهگیري نابرابري ارا ه ميدهد.

اين مقاله به صورت زير سازماندهي شده اسات .ادبیاات

بین نابرابري و آشوب اجتمااعي رابطاه دو ساويه وجاود

موضااوع در بخااش دوم ماايآيااد .در بخااش سااوم انااواع

دارد رسن .)2 :1932 ،در حالي كه احساا

ناابرابري باه

معیارهاي توزيع درآمد ماورد بررساي قارار مايگیارد .در

عنوان يکي از عوامل اصلي آشاوب در جواماع از وضاوح

بخااش دهااارم نحااوه اناادازه گیااري توزيااع درآمااد ارا ااه

كافي برخوردار است ،در عین حال مهم اسات كاه بادانیم


احسا
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نابرابري يا درك اين مفهوم اغواگر ،تا حد زيادي
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رتوكلي .)42 :1932 ،اقتصاد كارا لزوم توزيع عادالنه

به احتمال عملي وقوع آشوب وابسته است.

ثروت و درآمد را به دنبال نخواهد داشت .اقتصاد مي

رضايي و لشکري مهمترين عامل توزيع ناابرابر درآماد را

تواند كارا باشد ،يعني بیشترين تولید را با حداقل هزينه

از بررساي

ايجاد كند ولي توزيع درآمد ،ثروت و امکانات ناعادالنه

توزيع نابرابر عوامل تولید ميدانناد .آنهاا پا

نظريه توزيع درآمد آيت اهلل صدر پیشنهاد مايكنناد باراي

باشد.

عادالنهتر شدن توزياع درآماد باياد قبال از تولیاد توزياع

دادگر معتقد است مبادله محض -براسا

عادالنه عوامل تولیاد باین افاراد ،گاروههاا و بخاشهااي

ممکن است به نتايج كارآمد منجر گردد ،اما مس له كارآيي

مختلف اقتصادي صورت گیردررضايي و لشاکري :1973

تنها ي

معیار از خوب بودن زندگي را پوشش ميدهد

.)172

ردادگر .)22 :1932 ،بنابراين بازار به خودي خود عدالت

به نظر هندرسن و كواناتر )424 :1978تاا ايان اواخار،

را برقرار نمي كند بلکه الزمه اجراي عدالت دخالت

اكثر اقتصاددانان بر اين باور بودند كه مقايساه میاان افاراد

دولت در اقتصاد است.

خارج از حوزه تحلیلهاي اقتصادي است .در نتیجه آنهاا

به نظر فراهاني فرد يکي از مشکالت نظام بازار آن است

هیچ مطلبي درباره توزيع درآمد و عدالت نگفتاهاناد و ياا

كه رقابت به انگیزه شخصي و بدون توجه به ارزشهاي

اگر گفتهاند بسیار نادیز است .به هار حاال ايان برخاورد

اخالقي ،فقر و نابرابري را مي افزايد .در حقیقت بازار بي

اقتصاد دانان در حال دگرگوني است و موضوعات توزياع

عدالتي مي افريند و دولتها مجبور مي شوند اين نقیصه

درآمد و عدالت آشکارا در تئوري اقتصاد مطرح ميشود.

بازار را جبران كنند .هزينه جبران بي عدالتيهاي پديد

كاتوزيان معتقد است كه هایچ دساتورالعمل سحرآساا ياا

آمده به وسیله بازار ،بر دوش دولت سنگیني مي كند و

اراده گرايانهاي وجود ندارد كه از طريق جهاان بینايهااي

بر كسري بودجه آن مي افزايد و دولت در دام استقراض

دولت گرايانه بازار آزاد يا هر طريق مشابه ديگر در زمینه

داخلي و خارجي گرفتار مي شود ،دامي كه دولتهاي

رشد اقتصادي و عدالت معجزه كند؛ و نیاز ايانكاه باراي

رفاه در آن دست و پا مي زنند رفراهاني فرد.)2 :1939 ،

ارزيابي پیشرفت اقتصاادي ترازناماه تولیادي باه مراتاب

آمار تیاسن معتقد است فقر مثل گرما است؛ شما

گوياتر از میزان مصرف اجتمااعي اسات باه وياژه آنكاه

كنید.

بازار آزاد-

نميتوانید آن را ببینید ،فقط ميتوانید آن را احسا

تماماً از تاالشهااي تولیادي جامعاه نیاز حاصال نشاده

بنابراين براي آن كه فقر را لم

باشدركاتوزياان  .)22 :1972روشان اسات كاه پیشارفت

قرار بگیريد .به رغم افزايش بيسابقه وفور و نعمات كلي

اقتصااادي و رفاااه اجتماااعي بااه امکانااات و قابلیااتهاااي

در جهان ،هنوز میلیونها نفر در كشورهاي غني و فقیر از

اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي كشور بستگي دارد؛ از جملاه

نعمت آزادي محرومند .حتي اگر آنها به طور فیزيکي

اينكه در عین حال كه ميتوان اين منابع را براي پیشارفت

برده نباشند از آزادي اساسي محروم هستند و به گونهاي

و رونق بیشتر به صورتي كارا مصرف كرد .واض است كه

در فقر اقتصادي ،محرومیت اجتماعي ،ظلم و ستم

دولت يا بازار به تنهايي قاادر باه تا مین عادالت نیساتند.

سیاسي و يا اقتدارگرايي فرهنگي باقي مانده اند رسن،

دنانچه نگرش حاكم بر جامعه عدالت خواهانه باشد بازار

.)2 :1932

و دولت هر دو ميتوانند ابزار اجراي عدالت باشند.
كارايي اقتصادي تنها يکي از اهداف اقتصادي است .از
نظر اقتصادي كارايي يعني ايجاد بیشینه منافع براي جامعه

كنید بايد در متن آن
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 .2انواع معيارهاي توزيع درآمد

 .3نحوه اندازه گيري توزيع درآمد

معیارهاي مختلفي براي توزيع درآماد وجاود دارد كاه باه

براي محاسبه توزيع درآمد روشهاي مختلفي وجاود دارد

شرح مهمترين آنها ميپردازيم.

كه عبارتند از:
روش اول
گروههاي اجتماعي را به سه طبقه  .1درآمد باال؛  .2درآماد

 1 .2توزيع درآمد شخصي
بااراي درك مفهااوم درآمااد شخصااي از ي ا

مثااال اسااتفاده

متوسط؛  .9درآمد پايین تقسیم ميكنند.

ميكنیم .فرض كنیاد فارد ” الاف“  1888واحاد و فارد ”ب“

روش دوم

 388واحد درآمد دارند .اين توزيع درآمد صرفاً باا اشاخا

گروههاي اجتماعي را باه پانج طبقاه درآمادي  .1بااال؛ .2

يا خانوادهها و كل درآمدي كه آنها دريافت ميكنند سر و كاار

متوسط رو به باال؛  .9متوسط؛

دارد و طريقه كسب درآمد در نظر گرفتاه نمايشاود .درآماد

 .4متوسط رو به پايین .2 ،پايین تقسیم ميكنند.

ممکن است تماماً از اشتلال ناشي شاود ياا از مناابع ديگاري

روش سوم

نظیر بهره ،سود ،اجاره ،هديه و ارث كسب شود .اگر دو فارد

گروههاي اجتماعي را به ده طبقه درآمدي تقسیم ميكنناد

”ج“ و”د“ درآمد ساالنه شخصي برابري داشته باشاند هار دو

مي نامند.

در ي

طبقه قرار ميگیرناد صارف نظار از اينکاه فارد ”ج“

و هر طبقه را ي

ده

روش چهارم

ممکن است روزي  12ساعت كار كند و شاخه ”د“ اصاالً

گروههاي اجتمااعي را باه بیسات طبقاه درآمادي تقسایم

كار نکند و بهره سرمايهاش را دريافت نمايد.

ميكنند ررضايي و لشکري.)173 ،1973 ،
هر ده طبقات اجتماعي بیشتر شاوند دقات بااال مايرود

 2 .2توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد
در اين ديدگاه مقیا

ولي محاسبه مشکلتر ميشود .روش معماول روش ساوم

توزيع درآمد درصدي از درآمد ملي

يعني ده هاي درآمدي است .باراي انادازهگیاري درجاه

است كه نیروي كار به عنوان دستمزد دريافت مايكناد در

نابرابري توزيع درآمد بین ده هاي مختلاف از ابزارهااي

مقايسه با درصدي از درآمد مليكه به شکل سود ،اجاره يا

مختلف از جمله منحني لاورنز و ضاريب جیناي اساتفاده

بهره توزيع ميشود .به عنوان مثال فرض كنید  1888واحد

ميكنند در بخشهاي بعدي باه توضای هار يا

از آنهاا

درآمد به صورت زير توزيع شده اسات .ايان ارقاام فقاط

ميپردازيم.

ميتوانند نشاان دهناد كاه ساهم كاارگران ،سارمايهداران،
1

زمینداران و وام دهندگان از تولید ملي دقدر است .دون

 1 .3منحني لورنز

تعداد هر طبقه مشخه نیست راجع به عادالناه باودن ياا

منحني لورنز توزيعهاي درصد تجمعاي درآماد خانوارهاا

ناعادالنه بودن توزيع نميتوان اظهار نظر كرد.

رروي محور عمودي) را متناساب باا توزياعهااي درصاد

جدول 1توزيع فرضي درآمد ملي بين عوامل توليد
سهام

بهره

اجاره

سود

دستمزد

ارقام مطلق

128

988

928

288

درصد

12

98

92

28

تجمعيتعداد خانوارها رروي محور افقي) رسم ميكند كه
مطابق با درآمد خانوارها از پايین به باال مرتب شدهاند.
منحناااي لاااورنز رابطاااه كمّاااي واقعاااي باااین درصاااد
دريافتكنندگان درآمد و درصدكل درآمدي را كه آناان در

1-Lorenz Curve


طول ي

نشريه علوم انساني دانشگاه پيام نور مشهد /شماره چهارم /بهار 29

سال دريافت ميدارند نشان مايدهاد رتاودارو،

67

جدول 2توزيع درآمد شخصي بر حسب سهم گروههاي
درآمدي

.)149 ،1977
براي درك بهتر منحني لورنز ي

مثال فرضي در جدول2

افراد

آمده است در اين جدول فرضي سهم گروههااي درآمادي
پنج گانه و دهگانه به طور جداگانه ذكر شده است .فارض

درآمد شخصي
(بر حسب واحد
پول)

1

1/3

گروههاي درآمدي به صاورت تجمعاي محاسابه گردياده

2

9/2

9

9/3

است.

4

2/1

براي رسام منحناي لاورنز باياد جمعیات را باه صاورت

2

2/3

تجمعي روي محور افقي و درصاد درآماد را روي محاور

2

7/2

7

3/8

عمودي به صورت تجمعي نشان دهیم و باراي هار طبقاه

3

19

درآمدي درصد درآمد را به صورت تجمعي يعناي درآماد

3

22/2

18

23/2

ميشود  18نفر در اين جامعاه زنادگي مايكنناد ساهم –

طبقه مذكور به اضافه درآمد كلیه طبقات پاايینتار از ايان
طبقه را مشخه و نقطهيابي كنیم .از وصل نقا به دست
آمده منحني لورنز به دست ميآيد .نمودار  1منحني لاورنز
فرضي را با استفاده از اطالعات جدول 2نشاان مايدهاد.
طول هر دو محور مساوي است و به قطعات  18درصدي
تقسیم شده است .قطر  OZمربع از سمت دپ به راسات
رسم شده است .در هر نقطاه بار روي قطار  OZدرصاد
دريافتكنندگان درآمد با درصد درآمدهاي دريافات شاده
برابر است به همین دلیال  OZرا خاط براباري كامال در
توزيع درآمد شخصي ميگويناد .زيارا هار درصاد گاروه
درآمدي همان درصد از كال درآماد را دريافات مايكناد.
براي مثال گروه  98درصد پايینترين طبقاه  98درصاد از
درآمد را دريافت ميكنند.
نقطه  Aنشان ميدهد كه ده درصد پايینترين طبقاه فقاط
 1/3درصد از كل درآمد را دريافت ميكند .نقطه  Bكه 28
درصد پايینترين طبقه را نشان ميدهد  2درصد ،نقطاه C
كه  98درصد پايینترين طبقه را نشان ميدهد  3/3درصاد
و نقطه  Iكه  38درصد پايینترين طبقه را نشاان مايدهاد
 71/2درصد از كل درآمد را دريافت ميكنند.

سهم نسبي از درآمد کل
گروههاي پنج

گروههاي ده -

گانه

گانه

2
14
27
43
188

1/3

A

2

B

3/3

C

14

D

13/3

E

27

F

92

G

43

H

71/2

I

188

Z

 2 .3تفسير منحني لورنز
هر ده منحني لورنز از خط برابري كامل دورتر باشد،
درجه نابرابري درآمد بیشتر و هر ده به آن نزديکتر باشد،
درجه نابرابري درآمد كمتر است.
دو حالت حدي وجود دارد:

 .1منحني لورنز برخط برابري كامل درآمد ر)OZ
منطبق شود در اين صورت توزيع درآمد كامالً
برابر است.
 .2منحني لورنز بر خط ر )OXZمنطبق شود در اين
صورت نابرابري كامل است و ي
ملي را به خود اختصا

نفر تمام درآمد

ميدهد.

در عمل هیچ كدام از دو حالت حدي اتفاا نماي افتاد و
منحني لورنز بین خط برابري كامل و خط ناابرابري كامال
قرار مي گیرد .نماودار  2دو منحناي لاورنز نسابتاً برابار و
نسبتاً نابرابر را نشان ميدهد.
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ناعادالنه و بیش از  8/72غیرقابل تحمال اسات و ممکان
است به جنگهاي داخلي و سقو يا

حکومات منتهاي

شود.

 2 .3ضريب جيني

1

آماردان ايتالیايي به نام جیني در سال  1312باا اساتفاده از
منحني لورنز مقیا

سااده و خالصاهاي باه ناام ضاريب

جینااي را معرفااي كاارد .از نظاار هندسااي ،ضااريب جینااي
برحسب منحني لورنز بیان ميشود.
ضريب جیني نسبت مساحت باین قطار مرباع و منحناي
لورنز به كل مساحت نصف مربع است .در نماودار 9ايان
نسبت از ناحیاه هاشاور زده  Aباه كال مسااحت مثلا
 BCDبه دست ميآيد .باراي هار درصاد دريافاتكنناده
درآمد ي

ضريب جیني به دست ميآيد مجموع ضارايب

جیني كل دريافتكنندگان درآمد ي

مقیا

انادازهگیاري

نابرابري درآمد جامعه است.

پیامبر گرامي اسالم ر

) فرمودند :المل

يبقي مع الکفار

و ال يبقي مع الظّلم سرزمین رحکومت) با كفر بااقي ماي-
ماند ولي با ظلم باقي نميماندروب .)1كاد الفقر ان يکاون
الکفرا نزدي

بود فقرشان به كفر مبدل شود روب .)2

من ال معاش له ال معاد له كسي كه معاش ندارد معاد ندارد
روب .)9
ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و

هر اتفاقي ممکن است رب دهد.
ضريب جیني بین  8/2تا  8/92نسبتاً عادالنه و قابال قباول
است .فرمول ديگري به شرح زير باراي محاسابه ضاريب
جیني پیشنهاد شده است:
1
2
ر 2 ( y1  2 y 2  ...  ny n ) )1
n n y
در فرمول باال متلیرها عبارتند از:

G  1

 nتعداد افرادجامعه ريا تعدادگروههايدرآمدي) y ،درآماد
ضرايب جیني ميتواند از صافر ربراباري كامال) تاا يا
رنابرابري كامل) تلییار كناد .ضاريب جیناي بایش از 8/2
1-Gini Coefficent

متوسط y1 ،درآمد ثزوتمندترين فرد ياا گاروه رگاروه اول
درآمدي) y 2 ،درآمد فارد ياا گاروه دوم و y n ...درآماد
فقیرترين فرد ياا گاروه درآمادي رگاروه آخار درآمادي)
رمتوسلي.)21 :1932 ،
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 3 .3مقايسه ضريب جيني و منحني لورنز

 1 .4ديدگاه اول :اولويت رشفد اقتصفادي بفر توزيفع

در نمودار  4دو منحني لورنز رسم شده كه هر دو ضاريب

درآمد

جیني يکساني را دارناد اماا توزياع درآماد در دو جامعاه

اين ديدگاه معتقد است كه توزيع بسیار نابرابر درآمد شر

متفاوت است .در جامعهاي كه منحني لورنز آن نقطه دین

الزم براي رشاد ساريع اقتصاادي اسات رتاودارو،1977 ،

است در طبقات پايین ،درآمد نسبتاً عادالنهتر و در طبقات

.)178

باالتر ناعادالنهتر است .در جامعهاي كه منحناي لاورنز آن

استدالل اقتصادي اين نظريه اين است كه شر الزم رشد

خط پر است در طبقات پايین درآماد ناابرابرتر از طبقاات

اقتصادي نرب باالي پ اناداز اسات ،باراي افازايش نارب

باال است.

پ انداز بايد درآمد طبقات باالي اجتمااعي افازايش ياباد

منحني لورنز با ضرايبجيني يکسان و توزيع متفاوت درآمد

دون ثروتمندان نیازهاي اولیه خود را بر طرف نموده و باا
افزايش درآمد میل نهايي به مصرف آنها كااهش و میال -
نهايي به پ انداز افزايش ميياباد .ثروتمنادان درآمادهاي
اضافي را پ انداز ميكنند و رشد اقتصادي تساريع ماي-
شود .ايننظريه براي تقويت استدالل خود از اثرات رخناه
به پايین استفاده ميكند كه به شرح آن ميپردازيم.
اثرات رخنه به پايين
اگر تولید ي

1

جامعه افزايش يابد در مراحل اولیه طبقاات

باالي جامعه از آن بهرهمناد مايشاوند .در مراحال بعادي
اثرات مصرف اين طبقات به طبقات پايین سرايت ميكناد
 .4تحليل ديدگاههاي مختلفف در مفورد رابطفه رشفد
اقتصادي و توزيع درآمد
در مورد اولويات رشاد اقتصاادي بار توزياع درآماد ياا
اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديادگاه وجاود
دارد .از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با اساتدالل
دفاع ميكنند.
در ديدگاه اول رشد بار توزياع درآماد اولويات دارد .در
دياادگاه دوم توزيااع درآمااد باار رشااد اولوياات دارد و در
ديدگاه سوم هیچ كدام بر ديگري اولويات ندارناد .اكناون
به تحلیل هر كدام از اين سه ديدگاه مي پردازيم.

و آنها نیز از اثرات رشد تولید بهره مند ميشوند .به اعتقاد
نظريه پردازان اين نظريه با افزايش درآمد ثروتمندان اثرات
رخنه به پايین رشد اقتصادي در مرحله بعد درآمد فقارا را
هم زمان با افزايش تولید افزايش ميدهد و از فشاارهاي -
تورمي جلوگیري ميكناد .در صاورتي كاه فقارا نیازهااي
اشباع نشده دارند و با افزايش درآمد تقاضااي آنهاا باراي
كاالهاي مصرفي افزايش مييابد و دون عرضه بي كشاش
است تنها قیمتها باال ميرود.
اين نظريه در عمل صحی نیست زيارا جامعاه مايتواناد
رشد داشته باشد ولي توزيع مناسب درآمد نداشته باشاد و
آثار رشد به طبقات پايین سرايت نکند.

1-Trickledown
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 2 .4ديففدگاه دوم :اولويففت توزيففع درآمففد بففر رشففد

آگاهان نوع دوست جامعاه را علیاه برناماههااي

اقتصادي

اجرايي كه موجب ظلم و شکاف طبقاتي شده بر

نظريه پردازان اين ديدگاه باا ديادگاه اول باه دهاار دلیال

ميانگیزاند.

مخالفند و توزيع درآمد را بر رشاد اقتصاادي در اولويات

به طور خالصه بر اسا

قرار ميدهند استدالل و داليل آنها به شرح زيراست:

شر الزم رشد سريع اقتصادي است.

ديدگاه دوم توزيع عادالنه درآمد

 .1ثروتمندان كشورهاي در حال گاذر تماايلي باه
پ انداز و صرفهجويي ندارند اغلب آنها بخاش

 3 .4ديدگاه سوم :هم زماني رشفد اقتصفادي و توزيفع

عمدهاي از درآمد خود را صرف خريد كاالهااي

درآمد

وارداتي ،خانههاي بزرگ و بسیار گران -

در اين ديدگاه رشد سريع اقتصادي باا توزياع عادالناه -

قیمت ،مساافرت باه كشاورهاي ديگار ،خرياد

درآمد به عنوان اهداف اصلي توساعه ناساازگار نیساتند و

جواهرات و طال و مصرف كاالها و خدماتي كه

هیچ كدام بر ديگري اولويت ندارند .هدف اصالي برناماه-

بیشااتر جنبااه تفاااخر دارد مااينماينااد .بنااابراين

هاي توسعه اقتصادي بايد ايجاد الگاوي مطلاوب رشاد -

افزايش درآمد اين طبقه تا ثیري بار تولیاد ملاي

درآمد همگاني باشد ،همگاني شدن جريان رشد اقتصاادي

ندارد.

درآمد گروههاي بسیار فقیر را هم زمان افزايش ميدهد.

لوك

 .2افزايش درآمد اندك فقرا سط زندگي آنها را از
لحاظ ،تلذيه مناسب ،بهداشت و آموزش پاايین

 .5نظريه اقتصاد اسالمي در مورد تقابل رشد اقتصادي

نگه ميدارد و لاذا بهاره وري اقتصاادي آنهاا را

و توزيع درآمد

كاهش ميدهد كه به طور مستقیم و غیرمساتقیم

اقتصاد اسالمي حتي قبل از تولید اعتقاد به توزياع عادالناه

بر كند شدن رشد اقتصادي ت ثیر مي گذارد دون

دارد .قبل از تولید كااال و خادمت عوامال تولیاد و مناابع

بار اصلي تولید را اين قشر بر دوش ميكشند.
 .9افزايش سط درآمد طبقات پايین ،تقاضا براي -
كاالهاي ضروري نظیر غذا ،پوشاك ،مسکن ،آب
آشامیدني –سالم ،آموزش و امنیت كه عمدتاً در
داخل تولید ميشود را باال ميبرد و اين امر به -

طبیعي بايد براسا

اساتحقا افاراد و مطاابق باا عادالت

اجتماعي بین افراد جامعه توزيع شود .پ

از تولید كااال و

خاادمت عوايااد حاصاال از تولیااد بايااد براسااا

نساابت

مشاركت در تولید تعیین و پرداخت شود .در نظريه اقتصاد
اسالمي انسان خلیفه خداست بنابراين تولیاد باراي وي و

دنبال خود اشتلال و تولید ملي را افازايش ماي-

توسط وي صورت ميگیرد لذا سهم نیروي كار نسبت باه

دهد .در صاورتي كاه كاالهااي ماورد تقاضااي

ساير عوامل تولید از اولويت برخاوردار اسات .در نظرياه

ثروتمندان وارداتي بوده و موجب خاروج ارز از

اقتصاد اسالمي بین رشداقتصادي و توزيع عادالنه درآماد،

كشور ميشود و تولید ملي را كاهش ميدهد.

ثروت و امکانات اجتمااعي ساازگاري وجاود دارد و هام

 .4توزيع عادالناه درآماد از لحااظ رواناي انگیازه

زماني آنها موجب هم افزايي مايشاود ردادگار و نجفاي،

نیرومندي براي افازايش نارب مشااركت عماوم
مردم در فعالیتهااي اقتصاادي و همکااري باا
برنامههاي توسعه اقتصادي ايجاد مايكناد .باي-
عدالتي عموم ماردم و بااالخه انديشامندان و

.)214 ،1973
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 .1تواناييهاي جسمي و فکري ردرجه هوش،
خالقیت و قدرت جسمي)

عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مثثرند برخاي از
اين عوامل نتیجه شرايط تاوارثي ،ژنتیکاي و تفااوتهااي

 .2تعلیم و تربیت رآموزش رسمي و غیر رسمي)

فردي بین افاراد مختلاف جامعاه اسات و برخاي از ايان

 .9سط تحصیالت

عوامل نتیجه سیاستهاي دولت و شرايط اجتماعي است.

 .4ارث

عوامل مثثر بار توزياع درآماد را در دو بخاش  .1عوامال

 .2تجربه و دوران اشتلال

طبیعي؛ .2عوامل سیاسي طبقهبندي نموده و به توزياع هار

 .2ريس

پذيري يا ريس

ناپذيري يا بيتفاوتي

نسبت به ريس

كدام ميپردازيم.

 .7ويژگيهاي فرهنگي ،قومي و محلي
 .1عوامل طبيعي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد

 .3عوامل جبري و تصادفي نظیر شان
.)224 ،1933

بین افراد مختلاف تفااوتهااي فاردي جسامي ،روحاي،
وراثتي ،وجود دارد .داون افاراد از لحااظ درجاه هاوش،
تواناييهاي جسمي ذاتي ،مسئولیت پذيري ،صبر و تحمال
در مقابل مشکالت ،قناعت و سازگاري باا محایط تفااوت
دارند لذا دو فرد با شرايط يکسان تحصیل و تجربه و سن
دريافتي متفاوت دارند كاهش اين تفاوتها بسایار مشاکل
بوده و در حوزه برنامههاي توسعه نیست.
 .2عوامل سياسي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد
مس له فقر و توزيع ناعادالنه درآمد منش سیاساي و نهاادي
دارد در كشورهاي در حال گذر عوامل جبري شامل اناواع
تبعیضات نظیر تفاوت درحقو زن و مارد ،عادم رعايات

رلشکري،

 .7نقش دولت در توزيع عادالنه درآمد

بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادي بفه
طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شکاف عميف
طبقاتي ايجاد ميشود و يك گفروه کوچفك ممتفاز از
حداکثر امکانات بهره مند ميشفوند و جمفع کثيفري از
افراد جامعه زيرخط فقر قفرار مفيگيرنفد و از حفداقل
امکانات اوليه هم بهره مند نميشوند ،لذا دولت بايد در
امر توزيع درآمد ،ثروت و فرصتهاي شغلي ،آموزشي
و بهداشتي دخالت نمايد .دولت از چهار طري ميتواند

حقو كودكان و زنان سرپرسات خاانوار ،تفااوت باین -

بر توزيع درآمد تأثير بگذارد:

حقو كاارگران داخلاي و خاارجي و تفااوت باین افاراد

 .1دريافت ماليات مستقيم و غيرمسفتقيم از درآمفدهاي

وابسته به مراكز قادرت سیاساي و افاراد عاادي و عوامال

باال

تصادفي نظیر خوش شانسي يا بد شانساي در زمیناه پیادا

دون دولتها براي اجراي برنامههاي توسعه خود نیاز باه

كردن شلل مناساب ،اداماه تحصایل ،ازدواج و اساتفاده از

منابع مالي دارند اين منابع مالي از طريق مالیات ت مین مي-

امکانات بر توزيع درآمد مثثرند .به طاور خالصاه عوامال

شود .دريافت مالیات از درآمدهاي باال و از ثروتمندان هم

مثثر بر توزيع نابرابر درآمد عبارتند از:

منبع درآمدي براي دولت اسات و هام درآمادهاي بااال را
تعديل ميكند و شکاف طبقاتي را كاهش ميدهد .تاودارو
معتقد است كه نربهاي تصاعدي مالیاات بار روي كاغاذ
تصاعدي و در عمل اغلاب نزولاي اسات رتاودارو :1977
 .)173به اين معني كه گروههاي پايین درآمادي باه طاور
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نسبي سهم باالتري از درآمد خود را نسبت باهگاروههااي

كشورها سیاستهااي متعادد دولات نظیار ايجااد انگیازه

باالي درآمدي به عنوان مالیات ميپردازند .دون گروههاي

سرمايهگذاري ،معافیت مالیاتي ،نرب بهاره كما

شاده از

پايین درآمدي عمده درآمد خود را از دساتمزد باه دسات

طرف دولت ،نرب ارز بیش برآورد شده باراي صاادرات و

مايآورنااد كاه قطعااً داراي گاازارش مالیااتي اساات ولااي

ناارب ارز ارزان بااراي واردات ،تعرفااه پااايین گمركااي باار

ثروتمندان درآمد خود را از بازده سرمايههااي ماادي باه-

واردات كاالهاي سرمايهاي است.

دست ميآورند كاه اغلاب فاقاد گازارش مالیااتي اسات.

از طرفاااي نااارب دساااتمزد نیاااروي كاااار در نتیجاااه

دولتهاي كشورهاي در حال گذر بايد قادرت نظاارتي و

محدوديتهاي نهادي و سیاساتهااي ناصاحی بااالتر از

كنترل خود را باال ببرند تا مالیات واقعاً به طبقات باال تعلق

مقداري است كه به وسیله عرضاه و تقاضااي كاار تعیاین

گیرد تا توزيع درآمد را متعادل نمايد.

ماايشااود رهمااان .)172 ،علاات باااال بااودن دسااتمزدها از

 .2پرداخت يارانه و تأمين نيازهاي اساسفيگفروههفاي

دستمزدهاي تعادلي وجود قدرت اتحادياههااي كاارگري،

درآمدي پايين

حزب كار و نهادهاي مختلف حاامي كاارگران اسات لاذا

اغلب گروههاي درآمدي پايین فاقد امکانات الزم براي بار

حداقل دستمزدها مصنوعاً باال ميباشد.

طاارف كااردن نیازهاااي اساسااي نظیاار مسااکن ،خااوراك،

در اين كشور نرب بیکاري باال است ولاي در عاین حاال

پوشاك ،بهداشت ،آموزش و امنیت هستند .به همین دلیال

دستمزدها نیز باال ميباشاد .لشاکري اشااره مايكناد كاه

بازدهي آنها و در نتیجه درآمد آنها اندك است .دولتهاي

پرداخت دستمزدهاي بااال و نارب بااالي بیکااري ابازاري

كشورهاي در حال گذر مايتوانناد از درآمادهاي مالیااتي

است براي كنترل نیروي كار داون همیشاه ساط بااالي

خود كم هاي مستقیم و غیرمساتقیم باه قشارهاي پاايین

بیکاري تهديدي باراي كاارگران شااغل اسات رلشاکري،

اجتماعي كنند تا آنها نیازهاي اولیه خود را برطرف نماوده

.)122-122 :1934

و بازدهي آنها افزايش يابد اين امر موجب تعاديل درآماد

قیمتهاي تحريف شده سرمايه و كار موجب ميشود تاا

ميشود و گروههاي پاايین نیاز از مناافع حاصال از رشاد

كارفرمايان سرمايه را جانشین نیروي كار نمايند و همچنان

اقتصادي بهره مند ميشوند و توزيع درآمد تعديل ميشود.

سط بیکاري را باال نگه دارند .براي تصحی قیماتهااي
تحريف شده پیشنهاد ميشود دولت امتیازهاي وياژه خاود

 .3اصالح نظام مالکيت ،قوانين ارث و ايجاد اشتغال

را به –سرمايه بر طرف سازد تا قیمات سارمايه باه ساط

دولت ميتواند نظام مالکیت را از طريق اصالحات ارضاي

كمیابي واقعي آن افزايش يابد .پرداخت دستمزدهاي پايین

قاانون

در بخش دولتي موجب ميشود تا كارفرمايان در فعالیتهاي

و قوانین ارث را از طريق اليحه يا طرح در مجل

–گذاري تصحی نمايد و براي افراد مايل و قاادر باه كاار

تولیدي خود كارگر را جانشین سرمايه كنناد دناین تلییار

شلل مناسبي در بخش خصوصي يا دولتي ايجاد نمايد .هر

قیمتي سط اشتلال را افزايش مايدهاد و درآماد فقارا را

كدام از موارد فو موجب تعديل درآمد و ثروت باه نفاع

افزايش ميدهد و دون قیمت نسبي سرمايه افزايش يافتاه،

طبقات پايین ميشود.

بازدهاقتصادي سرمايه كاهش مييابد و درآمدهاي صاحبان

 .4تغيير قيمتهاي نسبي عوامل

سرمايه به طور نسبي كاهش مييابد دون فرض مايشاود

در كشورهاي در حال گذر قیمت تجهیزات سارمايهاي باه

كه در هر اقتصادي قیمت عوامل تولید به عنوان عالمت و

طور نهادي مصنوعاً در ساط پاايین قارار دارد رتاودارو،

انگیزه نهايي عمل ميكند تصحی اين قیماتهاا ناابرابري

 .)172 :1979دلیاال پااايین بااودن قیماات ساارمايه در اياان

درآمدها را كاهش ميدهد.
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ساير عوامل تولید از اولويت برخاوردار اسات .در نظرياه

 .3نتيجه بحث و پيشنهادات
موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي

اقتصاد اسالمي بین رشد اقتصادي و توزيع عدالنه درآماد،

خیلي به آن پرداخته نميشود .توزيع نابرابر درآماد هام از

ثروت و امکانات اجتمااعي ساازگاري وجاود دارد و هام

نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است و هام از نظار رشاد

زماني آنها موجب هم افزايي ميشود.

اقتصادي.

بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصاادي باه -

در مورد اولويات رشاد اقتصاادي بار توزياع درآماد ياا

طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شاکاف عمیاق -

اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديادگاه وجاود

طبقاتي ايجااد مايشاود و يا

ممتااز از

دارد .از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با اساتدالل

حداكثر امکانات بهره مند ميشوند و جمع كثیري از افاراد

دفاع ميكنند.

جامعه زيرخط فقر قرار مايگیرناد و از حاداقل امکاناات

در ديدگاه اول رشد بار توزياع درآماد اولويات دارد .در

اولیه هم بهره مند نميشوند ،لذا دولت بايد در امر توزياع

دياادگاه دوم توزيااع درآمااد باار رشااد اولوياات دارد و در

درآمد ،ثروت و فرصتهاي شللي ،آموزشاي و بهداشاتي

ديدگاه سوم هیچ كدام بر ديگري اولويات ندارناد .نظرياه

دخالت نمايد.

توزيع درآمد ي

گاروه كودا

اقتصاد اسالمي با ديدگاه سوم مطابقت دارد.
اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است:
 .1سط متوسط درآمد ملي

.2

 .11پشنهادات سياستي
پیشنهاد ميشود دولات شارايط عادالناه امکاان تحصایل،
اشتلال و بهره برداري از امکانات و فرصتهاي اجتماع را

درجه نابرابري در توزيع درآمد
يبقي مع الکفار

براي تمام آحاد مردم فراهم نمايد تاا هام زماان باا رشاد

و ال يبقي مع الظّلم سرزمین رحکومت) با كفر بااقي ماي-

اقتصادي توزيع نیز عادالنه باشد زيرا توزيع عادالنه درآمد

ماند ولي با ظلم باقي نميماند.

تنها بخشي از عدالت اجتمااعي اسات عادالت اجتمااعي

پیامبر گرامي اسالم ر

) فرمودند :المل

كاد الفقر ان يکون الکفرا نزدي

بود فقرشان به كفر مبادل

وقتي تحقق مييابد كه تمام فرصتها عادالنه توزيع شود.

شود.
من ال معاش له ال معاد له كساي كاه معااش نادارد معااد

فهرست منابع

ندارد.

الف .منابع فارسي:

ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و

تودارو ،مايکل ر ،)1922توسعه اقتصادي در جهان سوم،

هر اتفاقي ممکن است رب دهد.

ترجمه غالمعلي فرجادي ،جلد دوم ،داپ سوم ،سازمان

اقتصاد اسالمي حتي قبل از تولید اعتقاد به توزياع عادالناه

برنامه و بودجه.

دارد .قبل از تولید كااال و خادمت عوامال تولیاد و مناابع

تودارو ،مايکل ر ،)1927توسعه اقتصادي در جهان سوم،

اساتحقا افاراد و مطاابق باا عادالت

ترجمه غالمعلي فرجادي ،جلد اول ،داپ سوم ،سازمان

طبیعي بايد براسا

اجتماعي بین افراد جامعه توزيع شود .پ

از تولید كااال و

خاادمت عوايااد حاصاال از تولیااد بايااد براس اا

برنامه و بودجه.

نساابت

تودارو ،مايکلر ،)1977توسعه اقتصادي در جهان سوم،

مشاركت در تولید تعیین و پرداخت شود .در نظريه اقتصاد

ترجمه غالمعلي فرجادي ،داپ ششم ،مثسسه عالي -

اسالمي انسان خلیفه خداست بنابراين تولیاد باراي وي و

پژوهش در برنامهريزي.

توسط وي صورت ميگیرد لذا سهم نیروي كار نسبت باه
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توكلي ،احمدر )1932مالیه عمومي ،داپ هفتم ،انتشارت
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